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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de mededinging in Aruba en de 

instelling in dat kader van een Autoriteit Markt en Consument (Mededingings- 
verordening) 

 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening houdende regels inzake de mededinging in Aruba en de instelling in dat kader 
van een Autoriteit Markt en Consument (Mededingingsverordening), moge de Raad Uwe 
Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd ter waarborging van een duurzame 
economische ontwikkeling in Aruba regels te stellen inzake mededingingsafspraken, 
machtsposities en toezicht op concentraties van ondernemingen. Het ontwerp strekt daarnevens 
tot de instelling van een zelfstandig lichaam met rechtspersoonlijkheid dat belast is met het 
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens het ontwerp. De Raad maakt 
opmerkingen over de onderbouwing van de probleemstelling, de bepaling van het marktaandeel 
van ondernemingen, het toezicht en de handhaving alsmede de bevoegdheidstoedeling. 
 
1.2 De Raad constateert dat de opzet en inrichting van een Autoriteit Markt en Consument 
(hierna: de Autoriteit) een omvangrijke en ingrijpende operatie inhoudt die kostenverhogend zal 
werken op ’s Lands financiën. Hoewel de toelichting geen inzicht geeft in de opzet- en 
inrichtingskosten, is in ieder geval duidelijk dat de exploitatie van de Autoriteit Afl. 2 miljoen op 
jaarbasis zal bedragen.1 Gezien deze ingrijpende organisatorische en financiële consequenties 
acht de Raad het van belang dat wordt aangetoond dat de instelling van de Autoriteit op een 
adequate wijze in verhouding staat tot de mededingingsproblematiek in Aruba. Hiertoe is het 
van belang dat de omvang en inhoud van deze problematiek op inzichtelijke en overtuigende 
wijze in kaart wordt gebracht. Van regeringswege is derhalve gemeend om de Stichting 
Economische Onderzoek (hierna: SEO) te verzoeken een onderzoek te doen naar de 
mededingingspraktijken in Aruba. Deze stichting heeft op 13 februari 2013 het rapport ‘Na 
caminda pa competencia efectivo na Aruba’ uitgebracht waarin drie economische sectoren zijn 
onderzocht te weten: de concurrentie in de markt voor levensmiddelen, voor bancaire producten 
en het zeetransport van containers.2 De Raad heeft getoetst of de bevindingen van de SEO 
bijdragen aan een draagkrachtige probleemdefinitie waarop de voorgestelde voorschriften en de 
instelling van de Autoriteit een doelmatige oplossing zullen bieden. 

                                                 
1
 MvT, p.19. 

2
 MvT, p.4. 
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1.3 In de markt voor levensmiddelen is volgens voornoemd onderzoek in San Nicolas een 
kartelafspraak tot aanbodbeperking aangetroffen en dat hier een concurrentieverstorende 
werking van uitgaat.3 Naar ’s Raads mening blijft in deze onderbelicht dat de afstanden in Aruba 
klein zijn en de mobiliteit van de bevolking hoog zodat het voor de consument relatief 
eenvoudig is een andere aanbieder te vinden hetgeen een mitigerend effect zal hebben op de 
vermeende beperking van de concurrentie. In dit kader wijst de Raad er op dat een deugdelijke 
voorlichting van de consument op het gebied van prijsvergelijkingen dit effect verder zal 
versterken. 
 
1.4 Een andere bevinding is dat in de markt voor bancaire producten de Fundacion Cas pa 
Communidad Arubano (FCCA) wordt verplicht om voor de financiering van hypothecaire 
leningen voor de lagere inkomensgroepen uitsluitend zaken te doen met een consortium van 
banken, verzekeraars en pensioenfondsen, waardoor de concurrentie tussen deze partijen wordt 
uitgesloten. Dienaangaande is de Raad van oordeel dat de mogelijkheid voor de FCCA om in het 
buitenland de betreffende financiering te verwerven door de Centrale Bank van Aruba 
onmogelijk wordt gemaakt. Indien het van overheidswege mogelijk zou worden gemaakt dat de 
FCCA extern financiering kan verkrijgen, dan zal ook in dit geval de concurrentieverstorende 
werking worden verminderd dan wel geheel geëlimineerd. De Raad is van mening dat dit binnen 
de bestaande wettelijke kaders en overheidsorganisatie kan worden bewerkstelligd. 
 
1.5 De Raad is voorts van mening dat ook de overige bevindingen uit het 
onderzoeksrapport4 kunnen worden geadresseerd door een middellijk of onmiddellijk 
overheidsoptreden binnen de bestaande wettelijke kaders en overheidsorganisatie, eventueel na 
versterking van die organisatie. De Raad constateert ter zake dat in de toelichting voornoemde 
optie niet nader wordt benoemd en uitgewerkt. De Raad adviseert hierin alsnog te voorzien en 
vervolgens de instelling van een mededingingsautoriteit daaraan te relateren. Vervolgens dient te 
worden onderzocht wat de voordelen van de instelling van een dergelijk zelfstandig 
bestuursorgaan zijn ten opzichte van toepassing van de bestaande wettelijke voorschriften en 
instanties. 
 
1.6 In de hoofdstukken 2 en 3 van het onderhavige ontwerp wordt in het kader van het 
toezicht op mededingingsbeperkende afspraken, machtsposities dan wel concentraties van 
ondernemingen gesproken van marktaandelen. Zo wordt bijvoorbeeld in het vierde lid van 
voorgesteld artikel 2.7 bepaald dat een onderneming die een marktaandeel van meer dan 60 
procent heeft, een machtspositie heeft. De Raad vraagt zich echter af hoe deze bedoelde 
marktaandelen berekend worden. Er zijn immers verschillende methodes (waaronder de 
Herfindahl Index) om een marktaandeel te berekenen. De Raad constateert dat de toelichting 
verzuimt in te gaan op de te hanteren berekeningsmethode. De Raad adviseert derhalve om in de 
toelichting in te gaan op dit element. 
 
1.7  Met betrekking tot hoofdstuk 5 Toezicht en hoofdstuk 6 Bestuurlijke handhaving van 
het onderhavige ontwerp merkt de Raad op dat bepalingen inzake het toezicht en de handhaving 
op enkele punten afwijken (zie ook onderdelen 2.12, 2.13, 2.18) van de toezichts- en 
handhavingsbepalingen zoals opgenomen in de eerder aangeboden ontwerp-Landsverordening 
kwaliteit in de gezondheidszorg en de Landsverordening bestuurlijke handhaving 
arbeidswetgeving (AB 2013 no. 13) en de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31). Met 
name de uitwerking van de rol van de rechter-commissaris bij het binnentreden van woningen 
wijkt af van de standaardregeling ter zake, zoals bijvoorbeeld opgenomen in voornoemde 
landsverordeningen.  Hoewel de Raad deze uitwerking onderschrijft wijst hij op  de in zijn advies 
inzake de ontwerp-Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg  gemaakte opmerking  dat 

                                                 
3
 MvT, p. 4, Onderzoeksrapport ‘Na caminda pa competencia efectivo na Aruba’ (SEO, februari 2013), p. VI. 

4
 Onderzoeksrapport ‘Na caminda pa competencia efectivo na Aruba’ (SEO, februari 2013), p. V t/m VII. 
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het belangrijk is dat de toezicht- en handhavingsvoorschriften in de Arubaanse wetgeving zo 
uniform mogelijk zijn en dat versnippering  vermeden dient te worden.5 De Raad constateert dat 
in de toelichting niet wordt verklaard waarom in het ontwerp wordt gekozen voor deze 
afwijkende bepalingen. Zonder nadere toelichting is het niet duidelijk waarom het binnentreden 
van woningen in het kader van toezicht op de naleving van de voorschriften van de 
mededingingsverordening met meer waarborgen dient te zijn omkleed dan toepassing van 
dezelfde bevoegdheid ter naleving van voorschriften in de overige regelgeving. De Raad 
adviseert om de voorgestelde toezichtvoorschriften ten aanzien van de bevoegdheden van de 
rechter-commissaris met betrekking tot het binnentreden van woningen tevens op te nemen in 
de nog op te stellen Landsverordening houdende algemene regels van bestuursrecht.  
 
1.8 De Raad is van oordeel dat de bevoegdheidstoedeling in het ontwerp niet op een 
eenduidige wijze is vormgegeven. Dit vanwege het feit dat onvoldoende onderscheid wordt 
gemaakt tussen de bevoegdheden van de Autoriteit en de daarvan afgeleide bevoegdheden van 
de raad van bestuur. Zo wordt in voorgesteld artikel 4.8 de Raad belast met taken ter uitvoering 
van het ontwerp alsmede met taken ter uitvoering van andere landsverordeningen voor zover dat 
in die landsverordeningen is bepaald. Daarnevens wordt in voorgesteld artikel 6.1, eerste lid, de 
bevoegdheid tot oplegging van een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of een bindende 
aanwijzing tot naleving toegedeeld aan de Raad.6 De Raad is van mening dat de hiervoor 
genoemde bevoegdheden aan de Autoriteit zouden moeten worden geattribueerd vanwege het 
feit dat deze bevoegdheden de kerntaak betreffen van de Autoriteit te weten het toezicht en de 
handhaving ter zake mededinging. Daarnevens heeft de voorgestelde bevoegdheidsverdeling tot 
gevolg dat binnen één entiteit twee bestuursorganen (de Autoriteit en de Raad) in de zin van 
artikel 1 van de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45) werkzaam 
zullen zijn. Deze omstandigheid acht de Raad vanuit het oogpunt van inzichtelijkheid en 
rechtsbescherming ongewenst. De Raad adviseert derhalve de bevoegdheidstoedeling in het 
ontwerp te herzien. Hierbij dienen bevoegdheden die de kerntaak betreffen te worden 
toegedeeld aan de Autoriteit. Daarvan afgeleide bevoegdheden zoals bijvoorbeeld op het gebied 
van beheer en verantwoording kunnen worden toegedeeld aan de raad van bestuur. 
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 In het eerste lid van voorgesteld artikel 2.1 wordt bepaald dat overeenkomsten tussen 
ondernemingen, besluiten van ondernemingsverenigingen en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen van ondernemingen verboden zijn als die ertoe strekken of als gevolg hebben dat de 
concurrentie op de Arubaanse markt of een deel daarvan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of 
vervalst. Het tweede lid van dit voorgesteld artikel luidt vervolgens: ‘Tot de overeenkomsten 
bedoeld in het eerste lid, behoren in ieder geval overeenkomsten tussen ondernemingen, 
besluiten van ondernemingsverenigingen waarvan ondernemingen deel uitmaken en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen die bestaan in het, direct of indirect (…).’ 
De Raad constateert dat in het genoemde tweede lid alleen verwezen wordt naar de in het eerste 
lid genoemde overeenkomsten. De Raad meent dat hier echter de bedoeling is dat verwezen 
wordt naar zowel de in het eerste lid genoemde overeenkomsten als besluiten van 
ondernemingsverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen. 
Om hier aan tegemoet te komen adviseert de Raad derhalve om de eerste volzin van dit tweede 
lid als volgt te formuleren: Tot de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten tussen 
ondernemingen, besluiten van ondernemingsverenigingen en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen van ondernemingen behoren in ieder geval die welke bestaan in het, direct of 
indirect: (…). 

                                                 
5 Advies van de Raad dd. 26 juni 2013, kenmerk 29-13, onderdeel 1.9.  
6
 Overigens worden de bevoegdheden genoemd in voorgesteld artikel 6.6, 6.10 en 6.11 wel aan de Autoriteit 

toegedeeld. 
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2.2 De Raad heeft in voorgesteld artikel 2.2, eerste en derde lid, en voorgesteld artikel 2.3, 
eerste lid, geconstateerd dat verwezen wordt naar ‘gedragingen, (als) bedoeld in artikel 2.1, 
tweede lid’. Aan de hand van de toelichting begrijpt de Raad dat onder ‘gedragingen als bedoeld 
in artikel 2.1, tweede lid’ moet worden verstaan de verboden overeenkomsten tussen 
ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen zoals genoemd in artikel 2.1, tweede lid (de zogenaamde ‘per se verboden’).7 De 
Raad begrijpt hieruit dat het met ‘gedragingen’ dus niet alleen bedoeld wordt de verboden 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen zoals bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, maar ook de 
overeenkomsten tussen ondernemingen en besluiten van ondernemersverenigingen. Om 
derhalve verwarring te voorkomen adviseert de Raad – in het verlengde van de opmerking in 
onderdeel 2.1 – om in de voorgenoemde voorgestelde artikelen 2.2 en 2.3 de zinsnede 
‘gedragingen, (als) bedoeld in artikel 2.1, tweede lid’ te doen vervangen door ‘overeenkomsten 
tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van ondernemingen zoals bedoeld in artikel 2.1, tweede lid’. 
 
2.3 In het vierde lid van voorgesteld artikel 2.7 wordt bepaald dat een onderneming die op 
een relevante markt een marktaandeel heeft van 60 procent of meer, een machtspositie heeft. De 
Raad vraagt zich ten aanzien van deze bepaling af wat de basis vormt voor deze gestelde grens 
van 60 procent. Binnen het Europees recht wordt deze grens immers gesteld op 50 procent. De 
Raad constateert dat de toelichting verzuimt in te gaan op een verklaring voor deze gestelde 
grens van 60 procent. De Raad adviseert derhalve om in de toelichting in te gaan op dit element. 
 
2.4 In onderdeel b van het eerste lid van voorgesteld artikel 3.1 wordt bepaald dat een 
concentratie voorafgaande aan de totstandbrenging ervan wordt gemeld bij de Raad, indien de 
betrokken ondernemingen op één of meer relevante markten in Aruba een marktaandeel van 
30% of meer creëren of versterken. De Raad constateert ten aanzien van deze gestelde 
marktaandeelgrens van 30% dat in de toelichting niet wordt aangegeven hoe deze bepaald is. De 
Raad adviseert om in de toelichting aan te geven waarop deze grens van 30% is gebaseerd. 
 
2.5 De Raad heeft in het zevende en achtste lid van voorgesteld artikel 3.1 geconstateerd dat 
er voor kredietinstellingen, financiële instellingen en verzekeraars – in afwijking van de gestelde 
criteria voor het melden van een concentratie zoals opgenomen in het eerste lid van voorgesteld 
artikel 3.1 – afzonderlijke criteria zijn opgenomen. De Raad vindt in de toelichting niet terug wat 
de achterliggende redenen zijn voor deze afzonderlijke bepalingen voor de kredietinstellingen, 
financiële instellingen en verzekeraars. De Raad adviseert hierover in de toelichting uit te weiden. 
 
2.6 De Raad heeft in voorgesteld artikel 4.2 geconstateerd dat de raad van bestuur van de – 
bij onderhavig ontwerp in te stellen – Autoriteit Markt en Consument (Autoriteit) zal bestaan uit 
een even aantal leden; twee leden, waaronder de voorzitter, en twee buitengewone leden. De 
Raad acht dit even aantal leden niet opportuun voor het functioneren van de raad van bestuur; 
een even aantal zou immers ertoe kunnen leiden dat er een patstelling binnen de raad van 
bestuur ontstaat. De Raad adviseert derhalve om te kiezen voor een oneven aantal leden dan wel 
te voorzien in een regeling ingeval de stemmen staken. 
 
2.7 De Raad adviseert om in paragraaf 1 van voorgesteld Hoofdstuk 4 een regeling op te 
nemen inzake de vertegenwoordiging in en buiten rechte door de raad van bestuur. 
 
2.8 Volgens het vierde lid van voorgesteld artikel 4.9 brengt de raad van bestuur van de 
Autoriteit op verzoek van de Staten – met tussenkomt van de minister belast met economische 
aangelegenheden – een rapportage uit aan de Staten. Uit het onderhavige artikel noch uit de 

                                                 
7 MvT, p. 23. 
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toelichting wordt  duidelijk  om wat voor een rapportage het hier gaat. De Raad adviseert om in 
ieder geval in de toelichting dit te verduidelijken.  
 
2.9 In het eerste lid van voorgesteld artikel 4.14 wordt bepaald dat de raad van bestuur van 
de Autoriteit jaarlijks vóór 1 april een jaarverslag dient op te stellen. Volgens het derde lid van 
voornoemd artikel dient de minister belast met economische aangelegenheden dit jaarverslag, 
vergezeld van zijn bevindingen daaromtrent alsmede van de bevindingen van de andere minister 
wie het aangaat, vervolgens vóór 1 april ter kennis te brengen van de Staten. De Raad acht de 
genoemde termijnen praktisch gezien niet werkbaar. In het uiterste geval kan de raad van bestuur 
van de Autoriteit het jaarverslag op 31 maart gereed hebben om deze vervolgens te versturen 
aan de desbetreffende minister. De laatstgenoemde dient dit jaarverslag vergezeld van zijn 
bevindingen en dat van de andere minister die het aangaat echter ook vóór 1 april op te sturen 
aan de Staten. Deze situatie biedt dus praktisch geen ruimte aan de minister(s) om het jaarverslag 
te analyseren en de bevindingen daaromtrent nog vóór 1 april aan de Staten te verzenden. Voor 
een realistische werkbare procedure inzake de aanbieding van het jaarverslag wordt derhalve 
geadviseerd om tussen de aanbiedingsdatum van de raad van bestuur aan de minister en de 
aanbiedingsdatum van de minister aan de Staten een redelijke termijn in te bouwen. 
 
2.10 Voorgesteld artikel 4.16 bepaalt dat de financiële middelen ter dekking van de uitgaven 
van de Autoriteit worden verkregen uit de algemene middelen van het Land. Voorts wordt hier 
bepaald dat de raad van bestuur van de Autoriteit jaarlijks de ontwerpbegroting van het 
daaropvolgend jaar vóór 1 september aan de minister belast met economische aangelegenheden 
dient te zenden. De Raad acht deze uiterlijke indieningsdatum voor de ontwerpbegroting 
onpraktisch. De ontwerpbegroting van het Land - waarin ook opgenomen de dotatie aan de 
Autoriteit voor het desbetreffende begrotingsjaar - dient immers volgens artikel V.12 van de 
Staatsregeling (AB 1987 no. GT 1) vóór 1 september van het lopende jaar aan de Staten 
aangeboden te worden. Uit praktisch oogpunt is het dus niet opportuun dat de minister – ten 
behoeve van het concipiëren van de ontwerpbegroting van het Land – in een veel te laat stadium 
de ramingen van de Autoriteit ontvangt. Bovendien bepaalt artikel 38, tweede lid, van de 
Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) dat bij landsverordening ingestelde 
rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen vóór 1 april van het lopende jaar hun ramingen 
voor het daaropvolgende jaar aan de minister van Financiën moeten toezenden. Gelet op het 
vorenstaande adviseert de Raad derhalve om de uiterlijke indieningsdatum van de 
ontwerpbegroting van de Autoriteit te verschuiven naar een eerder moment; in dit geval naar 1 
april van het lopende jaar. 
 
2.11 Voorgesteld artikel 4.19 bepaalt dat de raad van bestuur van de Autoriteit 
uitvoeringsregels ter uitvoering van de aan hem opgedragen taken kan vaststellen. In de 
artikelsgewijze toelichting wordt ten aanzien van deze bepaling vermeld dat deze voorgenomen 
regels echter wel eerst voorgelegd dienen te worden aan de minister belast met economische 
aangelegenheden, dan wel de minister die het aangaat.8 In artikel 4.19 van het ontwerp is deze 
verplichting echter niet opgenomen. Het ontwerp en de toelichting waren ter zake met elkaar in 
overeenstemming te brengen. 
 
2.12 In het zevende lid van voorgesteld artikel 5.1 wordt bepaald dat het toelaten van de 
toezichthouder(s) om inzage te krijgen in documenten dan wel het kopiëren of tijdelijk 
meenemen hiervan niet geldt voor geschriften met betrekking tot de toepassing van het ontwerp, 
gewisseld tussen een onderneming en een advocaat, die zich bij de onderneming bevinden, doch 
waarop, indien zij zich zouden bevinden bij die advocaat, het zesde lid van toepassing zou zijn 
(geheimhoudingsplicht). In het achtste lid van voorgesteld artikel 5.1 wordt vervolgens bepaald 
dat het zevende lid van overeenkomstige toepassing is ten aanzien van degenen, die feitelijk 

                                                 
8 MvT, p. 17. 
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leiding geven aan de onderneming. De Raad begrijpt niet waarom hetgeen bepaald is in het 
zevende lid van toepassing wordt verklaard op degenen die feitelijk leiding geven aan de 
onderneming en constateert dat de toelichting niet ingaat op de noodzaak hiervan. De Raad 
adviseert om in de toelichting hierover uit te weiden. 
 
2.13 De Raad heeft in het vijfde lid van voorgesteld artikel 5.2 geconstateerd dat het betreden 
of het doorzoeken van de woning – in tegenstelling tot de voorschriften inzake het betreden en 
doorzoeken van woningen door toezichthouders in onder meer de ontwerp-Landsverordening 
kwaliteit in de gezondheidszorg, de ontwerp-Landsverordening kinderopvang en de 
Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving (AB 2013 no. 20) – onder toezicht 
van de rechter-commissaris dient plaats te vinden. De Raad vraagt zich af wat de reden is voor 
het aanwezig zijn van de rechter-commissaris bij het betreden en doorzoeken van de woning als 
deze al een machtiging heeft gegeven aan de toezichthouders voor het betreden en doorzoeken 
van de woning. De Raad merkt op dat de toelichting hier niet op ingaat en adviseert om de 
toelichting op dit onderdeel aan te vullen. 
 
2.14 De Raad heeft ten aanzien van voorgestelde artikelen 5.2 en 5.3, waarin het (met 
machtiging van de rechter-commissaris) betreden en doorzoeken van een woning wordt 
geregeld,  geconstateerd dat – in tegenstelling tot de voorschriften inzake het betreden en 
doorzoeken van woningen door toezichthouders in onder meer de ontwerp-Landsverordening 
kinderopvang en de Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving (AB 2013 no. 
13) – niet is bepaald dat de toezichthouder alvorens de woning wordt betreden een kopie van de 
machtiging tot binnentreden van de rechter-commissaris aan de bewoner dient te overhandigen. 
De Raad adviseert om deze bepaling alsnog op te nemen dan wel in de toelichting aan te geven 
waarom het niet nodig wordt geacht om deze bepaling op te nemen. 
 
2.15 Voorgesteld artikel 5.4 bepaald onder meer dat de Autoriteit op verzoek van een in het 
buitenland van overheidswege aangewezen instantie die belast met het toezicht op de naleving 
van wet- en regelgeving ter zake de mededinging een onderzoek kan (doen) instellen bij of 
gegevens en inlichtingen kan vragen aan een ieder waarvan vermoed wordt dat deze beschikt 
over de nodige gegevens dan wel inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de verzoekende 
buitenlandse instantie. Het voornoemde artikel bepaalt voorts dat de bepalingen uit voorgesteld 
artikel 5.1, leden 3 tot en met 5, voor zo’n onderzoek door de Autoriteit van overeenkomstige 
toepassing is. Het bevreemdt de Raad echter dat de overige leden (i.c. de leden 6, 7 en 8 inzake 
de geheimhoudingsplicht) uit voorgesteld artikel 5.1 voor dit onderzoek niet van toepassing 
worden verklaard. De Raad constateert dat de toelichting hier niet op ingaat. De Raad acht het 
noodzakelijk dat in ieder geval wordt toegelicht waarom deze genoemde leden van voorgesteld 
artikel 5.1 niet van toepassing zijn op een dergelijk onderzoek van de Autoriteit. 
 
2.16 Met betrekking tot voorgesteld artikel 5.4, vijfde lid, is de Raad van mening dat het 
deelnemen aan toezichtsactiviteiten door buitenlandse functionarissen met voldoende 
waarborgen ten behoeve van de onderzoekssubjecten omkleed dient te zijn. De Raad is van 
oordeel dat hiervan thans onvoldoende sprake is. Het ontwerp noch de toelichting maakt 
duidelijk wat de reikwijdte is van de voorgestelde deelneming. Het komt de Raad echter voor dat 
buitenlandse functionarissen teneinde op een zinvolle en doelmatige wijze deel te kunnen nemen 
aan toezichtshandelingen de in artikel 5.1, derde lid, van het ontwerp beschreven bevoegdheden 
zullen moeten kunnen toepassen en in de praktijk ook zullen gaan gebruiken. In dat kader 
constateert de Raad dat het landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 
70) niet op de betreffende functionarissen van toepassing wordt verklaard waardoor een 
omvangrijk aantal waarborgen voor een juiste bevoegdheidsuitoefening op het gebied van het 
toezicht ontbreken. Een gevolg is bijvoorbeeld dat de betreffende functionarissen zich niet 
hoeven te legitimeren ingeval zij deelnemen aan toezichthandelingen. Deze situatie acht de Raad 
onwenselijk. De Raad geeft derhalve in overweging om buitenlandse functionarissen waarvan het 
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wenselijk wordt geacht dat zij in Aruba toezichtshandelingen verrichten op het gebied van de 
mededinging op grond van artikel 5.1, eerste lid, (tijdelijk bij beschikking aan te wijzen als 
toezichthouder. In de betreffende aanwijzingsbeschikking (landsbesluit) kan vervolgens de 
beperking worden opgenomen dat de uitvoering van de toezichtsbevoegdheden op aanwijzing 
en in tegenwoordigheid van een lokale toezichthouder dient te geschieden. 
 
2.17 In voorgesteld artikel 6.1 wordt ten aanzien van de te overtreden bepalingen in het 
ontwerp bepaald welke bestuurlijke sancties de Raad kan opleggen in geval van overtreding. De 
Raad constateert echter dat twee bepalingen niet middels voorgesteld artikel 6.1 gehandhaafd 
worden. Het betreft hier de bepalingen zoals opgenomen in het derde en vierde lid van 
voorgesteld artikel 5.4.9 De Raad vraagt zich af waarom deze bepalingen niet worden 
gehandhaafd en adviseert deze alsnog ter handhaving op te nemen in voorgesteld artikel 6.1. 
 
2.18 Voorgesteld artikel 6.2 bepaalt in het eerste lid dat de bestuurlijke boete maximaal Afl. 
1.000.000,- bedraagt of indien dat meer is ten hoogste 10% van de omzet van de onderneming. De 
Raad acht (de formulering van) deze bepaling verwarrend en in tegenstrijd met zichzelf. 
Enerzijds wordt immers gesteld dat de bestuurlijke boete maximaal Afl. 1.000.000,- kan zijn en 
anderzijds wordt bepaald dat deze toch hoger kan zijn dan Afl. 1.000.000,- (i.c. maximaal 10% 
van de omzet). De Raad adviseert om dit lid te herzien en duidelijker te formuleren. 
 
2.19 In het tweede lid van voorgesteld artikel 6.2 wordt bepaald dat de omzet, zoals bedoeld 
eerste lid, wordt berekend volgens het bepaalde in artikel 3.2, derde lid. De Raad merkt op dat de 
verwijzing naar artikel 3.2, derde lid, onjuist is; er bestaat immers geen artikel 3.2, derde lid. De 
Raad adviseert deze verwijzing te herstellen. 
 
2.20 Ten aanzien van het tweede lid van voorgesteld artikel 6.4 heeft de Raad een verschil 
geconstateerd ten aanzien van eerdere wetgeving: In onderhavig artikel wordt namelijk bepaald 
dat de procedures behorende bij de handhavingsbevoegdheden bij beleidsdocument van de 
Autoriteit vastgelegd dienen te worden, terwijl dit in de Landsverordening bestuurlijke 
handhaving arbeidswetgeving (AB 2013 no. 20) en de Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 
31) bij respectievelijk landsbesluit, h.a.m. en ministeriële regeling bepaald wordt. De Raad vraagt 
zich af waarom gekozen wordt om de vastlegging van deze procedures bij beleidsdocument van 
de Autoriteit te laten geschieden en adviseert in de toelichting hierop in te gaan. 
 
2.21 In voorgesteld artikel 7.2 wordt bepaald dat de minister belast met economische 
aangelegenheden voor een periode van maximaal één jaar na de inwerkingtreding van het 
onderhavig ontwerp ten hoogste drie ambtenaren ter beschikking van de Autoriteit kan stellen. 
De Raad vraagt zich af waarom deze limiet in het aantal ter beschikking te stellen ambtenaren 
wordt opgenomen. De Raad adviseert om in de toelichting hierover uit te weiden. 
 
3. Memorie van toelichting 
 
3.1 In de toelichting wordt aangegeven welke kosten in de implementatiefase (namelijk het 
eerste jaar van de Autoriteit) begroot dienen te worden en door de Fondo Desaroyo Aruba 
gefinancierd worden.10 Er wordt hier echter niet aangegeven hoe groot deze kosten in het eerste 
jaar zullen zijn. De Raad adviseert om alsnog in te gaan op de hoogte van deze kosten in de 
implementatiefase. 
 

                                                 
9 Bedoeld derde lid luidt dat degene aan wie gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, deze binnen een door de 
Autoriteit te stellen redelijk termijn dient te verstrekken. Het bedoelde vierde lid luidt dat degene bij wie een 
onderzoek wordt ingesteld alle medewerking die nodig is voor een richtige uitvoering van dat onderzoek dient te 
verlenen. 
10 MvT, p. 18. 
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3.2 In de toelichting wordt aangegeven dat de begroting van de Autoriteit vanaf haar vierde 
jaar gezien het voorstel in de beleids- en implementatienota’s op ongeveer Afl. 2 miljoen zal 
uitkomen.11 De Raad vindt in de toelichting de onderbouwing van deze geschatte kosten echter 
niet terug. Voorts wordt in de toelichting evenmin aangegeven hoe hoog de kosten van de 
Autoriteit in haar tweede en derde bestaansjaar zullen zijn. De Raad adviseert derhalve om de 
toelichting op deze punten aan te vullen. 
 
3.3 In de toelichting wordt aangegeven dat het onderhavige ontwerp ter advies aan de 
Sociaal Economische Raad (SER) is voorgelegd.12 Uit het advies van de SER begrijpt de Raad 
echter dat slechts de concept-beleidsnota ‘Op weg naar effectieve mededinging op Aruba’ – 
waarin onder meer de hoofdlijnen van de concept-mededingingsverordening zijn beschreven – 
ter advies is voorgelegd.13 De Raad merkt op dat in de toelichting ten onrechte wordt 
aangegeven dat het ontwerp is voorgelegd aan de SER en adviseert de toelichting op dit 
onderdeel aan te passen. Overigens bevreemdt het de Raad dat ten tijde van het adviesverzoek 
aan de SER het onderzoek naar mededingingspraktijken in Aruba door de Nederlandse Stichting 
Economisch Onderzoek (SEO) nog niet was afgerond; met als gevolg dat de resultaten uit dit 
onderzoek niet meegewogen konden worden in het advies van de SER.  
 
3.6 In de toelichting wordt gesproken over de benoeming van non-executieve leden.14 De 
raad begrijpt uit de context dat hier de buitengewone leden zoals genoemd in voorgesteld artikel 
4.2 bedoeld worden. De Raad adviseert echter - om ter voorkoming van verwarring dan wel 
onduidelijkheid -  in de toelichting in ieder geval duidelijk te maken dat het hier gaat om de in 
voorgesteld artikel 4.2 genoemde buitengewone leden.   
 
3.7 In de artikelsgewijze toelichting op voorgesteld artikel 6.4 wordt aangegeven dat het door 
de Autoriteit vast te leggen beleidsdocument naast de beschrijving van de te volgen procedures 
behorende bij de bevoegdheden zoals genoemd in voorgesteld artikel 6.1, ook een beschrijving 
van de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de last onder dwangsom en de 
bestuurlijke boete per overtreding of categorieën van overtredingen moet bevatten. De Raad 
acht het toevoegen van deze laatstgenoemde beschrijving niet relevant voor het 
beleidsdocument. De grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de last onder 
dwangsom en de bestuurlijke boete per overtreding of categorieën van overtredingen wordt 
immers volgens het derde lid van artikel 6.4 geregeld bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen. De Raad adviseert derhalve deze toelichting in overeenstemming te brengen met 
voorgesteld artikel 6.4. 

 
4. Redactionele opmerkingen 
 
4.1 In voorgesteld artikel 2.1, tweede lid, wordt in de eerste volzin gesproken van ‘besluiten 
van ondernemersverenigingen waarvan ondernemingen deel uitmaken’. De Raad begrijpt de 
meerwaarde van het deel ‘waarvan ondernemingen deel uitmaken’ in dit verband – en mede gelet 
op het feit dat deze toevoeging aan ‘besluiten van ondernemersverenigingen’ nergens verder in 
het ontwerp voorkomt – niet. De Raad adviseert om deze bedoelde toevoeging in het 
voorgestelde artikel derhalve weg te laten. 
 
4.2 In de marge van het ontwerp en de memorie van toelichting zijn overige voorstellen ter 
redactionele verbetering gedaan. 
 

                                                 
11 MvT, p. 19. 
12 MvT. p. 19. 
13 Adviesbrief van de SER dd. 31 januari 2013 (kenmerk: SER – 333), p. 3. 
14 MvT, p. 20. 
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5. Conclusie en eindadvies 
 

De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het 
onderhavige ontwerp verenigen en geeft u in overweging dit niet aan de Staten aan te bieden, 
dan nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Adjunct-secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
________________      ____________ 
mr. A. Braamskamp      mr. A.J. Swaen 
 


